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Dagsorden/referat
1. Konstituering af Udsatterådet
a. Valg af formand
Robert Hansen blev valgt som formand
b. Valg af næstformand
Rene Larsen blev valgt som næstformand
2. Godkendelse og eventuelt drøftelse af forretningsorden
a. Bilag – forretningsorden
Forretningsordenen blev gennemgået og de enkelte punkter blev drøftet.
Forretningsordenen bliver tilrettet i forhold til rådets input i forbindelse med
drøftelserne.
Jan Strojek fra Center for Socialt Udsatte er sekretær for Udsatterådet.
Dagsordener, referater samt materiale der vedrører Rådets arbejde sendes
til Rådets repræsentanter pr. post, da ikke alle repræsentanter i Rådet har
mulighed for at udskrive mail.
3. Fastlæggelse af mødeplan
a. Forslag til mødeplan fremlægges på mødet
Mødeplan for den resterende del af året:
2. juli fra kl. 10.00-12.00
5. september fra 10.00-12.00
3. november fra 13.00-15.00
4. Orientering om budgettet
a. Bilag – sag 60 og 61
Spareforslag vedrørende Varmestuen.
Forslaget er taget af budgettet, hvilket er et politisk valg.
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Høringssvar: Rådet udtrykker, at brugerne har været bekymrede. Der er
mange der har brug for Varmestuen, men efter kl. 20 er der ikke nogen i
Varmestuen.
Spareforslag vedrørende Støtten til boligerne i Blegdammen.
§ 85 Støtten til boligerne i Blegdammen bliver reduceret – i stedet vil der være
flere medarbejdere timer i § 99 gadeteamet og medarbejder fra gadeteamet vil
komme i Blegdammen. Gadeteamet arbejder på at finde en form på, hvordan
det opsøgende arbejde kan ske.
Høringssvar: Rådet bakker op om, at der kan tages timer fra § 85 mod at § 99
gadeteamet vil støtte op om beboerne i Blegdammen.
Spareforslag vedrørende udvidelse af Marskvej.
Forslaget er taget af budgettet, hvilket er et politisk valg.
Spareforslag vedrørende bofællesskabet på Marskvej.
Bofællesskabet reduceres med l 1 mio. kr.
Høringssvar: Rådet finder, at det er et forkert område at spare på personaleressourcerne i bofællesskabet.
5. Orientering vedrørende X-Camp Næstved og Startboliger
Troels Permin orienterede om 2 nye projekter som Centret deltager i.


X-Camp Næstved der er for unge i alderen 15-25 år med et misbrug af
alkohol og stoffer. Indsatsen rettes også mod det forebyggende så man
når ud til de unge inden de kommer til at hænge fast i misbruget. X –
Camp er et 2-årigt projekt i samarbejde med Center for Sundhed/alkoholrådgivningen og Center for Børn og Unge. X-Camp har adresse på Farimagsvej 65.



Startboligerne er et samarbejde med det almene boligselskab BoligNæstved. Målgruppe er unge mellem 18-24 år. De unge bor i startboligerne med egen lejekontrakt/husleje. Det er et vilkår, at du unge indgår
en samarbejdsaftale om at modtage støtte fra en social vicevært.
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6. Eventuelt
Foreningernesdag holdes den 1. lørdag i september.
Forslag om at invitere en oplægsholder fra SAND, der kan sige noget om hjemløseproblematikkerne.

Side 4 af 4 sider

